:

خودرو سواری راین  vela-v5مدل (1396تدون ضامه)-اقساط3ماهه
 42ماهه(  0قسظ 3ماهه)

 04ماهه(  2قسظ 3ماهه)

دوره تازپرداخت

 33ماهه( 04قسظ 3ماهه)

پیص پرداخت

اقساط

پیص پرداخت

اقساط

پیص پرداخت

اقساط

(تا تیمه و مالیات تر ارزش افسوده)

(تا احتساب تیمه تدوه)

(تا تیمه و مالیات تر ارزش افسوده)

(تا احتساب تیمه تدوه)

(تا تیمه و مالیات تر ارزش افسوده)

(تا احتساب تیمه تدوه)

دًذُ اتَهات

478,840,800

133,245,225

484,025,500

75,448,600

489,795,100

56,724,600

دًذُ دستی

442,740,600

124,459,124

447,573,400

70,404,367

452,942,800

52,882,888

ًَع خَدسٍ

تضامیه

یه فمشُ چه هؼادل
 %124اصل ٍفشع

 )1هثلغ پیص پشداخت عی یه فمشُ چه تاًىی دس ٍجِ ضشوت ٍاسپاسی هلت یا ٍاسیض ًمذی تِ حساب تاًىی ضواسُ  5348466483تٌام ضشوت ٍاسپاسی هلت ًضد تاًه هلت ضؼثِ
جیحَى وذ  66548اًجام ضَد.
 )2تاتت الساط چه دسیافت هیگشدد .چىْای دسیافتی تایذ اص حساب ّای تاًىی ػضَ ضثىِ ضتاب ،تِ ًام هتماضی ٍ تذٍى ّیچ گًَِ للن خَسدگی تَدُ ٍ تواهاً دس ٍجِ ضشوت ٍاسپاسی
هلت صادس گشدد .تؼذاد چه ّای دسیافتی تاتت الساط تِ ضشح ریل هی تاضذ:
حذالل ( )4فمشُ چه تاتت الساط 3هاِّ ٍ ( )1فمشُ چه تالی هاًذُ الساط(چه ولی) ٍ ( )1فمشُ چه تضویي تِ هثلغ  %124اصل ٍ فشع تسْیالت تذٍى دسج تاسیخ ٍ تذٍى روش ولوِ
ضواًت دس هتي چه .
توجه 2 :هاُ لثل اص سشسسیذ چه ولی ،هتماضی هی تایست ًسثت تِ تمسیظ چه ولی الذام ًوایذ.
 )3ولیِ چه ّا تایذ دس هحل ضشوت دس ٍجِ ضشوت ٍاسپاسی هلت ٍ تَسظ ضخص هتماضی تٌظین ٍ صادس گشدد.
 )4فشم ّای هشتَعِ ٍ اعالػات تىویلی دس سایت ضشوت ٍاسپاسی هلت تِ ًطاًی  www.mellatleasing .comهَجَد هیثاضذ.
 )5خَدسٍّا هذل  1396تَدُ ٍ خذهات گاساًتی خَدسٍّا دٍ سالِ یا ّ 54ضاس ویلَهتش (ّش وذام صٍدتش فشا تشسذ) اص عشیك ًوایٌذگی ّای ضشوت خَدسٍ ساصاى سایي اسائِ هی گشدد.
 )6لیوت خَدسٍ لغؼی تَدُ ٍ ّیچگًَِ ٍجِ دیگشی اخز ًخَاّذ ضذ.
 )7سٌذ ٍ پالن خَدسٍ تا پایاى الساط ٍ تسَیِ حساب ًْایی تِ ًام ضشوت ٍاسپاسی هلت ٍ ًضد ضشوت تالی هاًذُ ٍ ّضیٌِ ًمل ٍ اًتمال تؼذی تِ ػْذُ خشیذاس هی تاضذ.
مدارک اولیه مورد ویاز:
 )1یه ًسخِ وپی ولیِ صفحات ضٌاسٌاهِ هتماضی (تشاتش اصل ضذُ تَسظ دفاتش اسٌاد سسوی)
 )2وپی پطت ٍ سٍی واست هلی هتماضی ( تشاتش اصل ضذُ تَسظ دفاتش اسٌاد سسوی)
 )3وپی هذاسن ضغلی هتماضی (تشاتش اصل ضذُ تَسظ دفاتش اسٌاد سسوی)
 )4اصل چه تاًىی ٍ یا فیص ٍاسیض ًمذی تاتت پیص پشداخت ٍ تیوِ ٍ هالیات تش اسصش افضٍدُ.
توضیح :الف) هذاسن دسیافتی فَق تٌْا تشای تشسسی ّای اٍلیِ تَدُ ٍ ٍاسیض پیص پشداخت ٍ ّوچٌیي اسائِ هذاسن تَسظ هتماضی ّیچگًَِ تؼْذی تشای ضشوت ٍاسپاسی هلت ایجاد
ًخَاّذ وشد .تخصیص خَدسٍ تِ هتماضی هٌَط تِ تشسسی هذاسن ٍ هستٌذات دسخَاستی تَسظ وویتِ اػتثاسسٌجی ضشوت ٍ احشاص ضشایظ هَسد ًظش ضشوت تشای ٍاگزاسی خَدسٍ تِ
هتماضی هی تاضذ ٍ دس صَست ػذم احشاص ضشایظ ،هثلغ پیص پشداخت ػیٌاً ٍ تذٍى ّشگًَِ سَد هطاسوت ٍ یا اهثالْن تِ هتماضی ػَدت ضذُ ٍ هتماضی حك ّشگًَِ اػتشاض دس ایي
هَسد سا اص خَد سلة ًوَدُ است.
ب)دس صَست ًیاص ،اسٌاد ٍ هذاسن دیگشی اص هتماضی اخز ضذُ ٍ یا اص ایطاى جْت حضَس دس وویتِ اػتثاسسٌجی ضشوت دػَت تِ ػول خَاّذ آهذ.
ج) تا تَجِ تِ هحذٍدیت خَدسٍّای هَجَد جْت ٍاگزاسی ،اٍلَیت تا هتماضیاًی خَاّذ تَد وِ هستٌ ذات ٍ هذاسن هَسد ًیاص سا سشیؼتش تِ ضشوت اسائِ دادُ ٍ احشاص صالحیت ضذُ
تاضٌذ ٍ دس صَست تىویل ظشفیت پزیشش تٌا تِ تطخیص ٍ اػالم ضشوت پزیشش هتَلف ضذُ ٍ ٍجِ پیص پشداخت ػیٌاً تِ هتماضیاى هاصاد ظشفیت پزیشش ضذُ ػَدت هیگشدد .دس ایي
صَست هتماضی فمظ هحك تِ دسیافت هثل غ پیص دسیافت ٍاسیضی تَدُ ٍ حك ّشگًَِ اػتشاض دس ایي هَسد سا اص خَد سلة ًوَدُ است.
د) جَاص وسة هطاٍس اهالن ،هَسسِ اتَهثیل ّای وشایِ ،آسایطگاُ  ،وافی ًت ٍ فشٍضگاُ هَتایل ٍ لغؼات واهپیَتش ،خشاصی ٍ ولیِ هجَصّای وسة هطاغل سٍستایی هَسد لثَل ًوی
تاضذ .پزیشش جَاص وسة سایش هطاغل هٌَط تِ تاییذ وویتِ اػتثاسسٌجی است.
*دس صَست پشداخت تِ هَلغ الساط ٍ ػذم ٍجَد ّشگًَِ تذحساتی دس عَل دٍسُ پشداخت الساط ّضیٌِ ّای اًتمال سٌذ دس پایاى دٍسُ لشاسدادّا تِ ًام خشیذاس ٍ یا فشد هؼشفی ضذُ
تَسظ خشیذاس تِ ػْذُ ضشوت ٍاسپاسی هلت خَاّذ تَد.
*ولیِ خَدسٍّای ٍاگزاسی داسای تیوِ ضخص ثالث ٍ تستِ تِ هذت لشاسداد یه تا سِ سال تیوِ تذًِ هی تاضذ.

جهت کسة اعالعات تیطتر تا ضماره تلفه  00428888داخلی 0848تماس حاصل فرمایید.

محل امضاء متقاضی

